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RECESSOS de VERÃO

PALAVRA DO PRESIDENTE
ais um fim de período se aproxima, o ano de
2011 descamba para seu ocaso. Muitos planos se frustraram, outros nem tanto. É fundamental para o espírita, estabelecer metas
em sua vida. Metas conscientes, no sentido de alcançar a evolução e o progresso espiritual, como
por exemplo, corrigir-se nos defeitos e viciações
notórios, superar-se nas dificuldades que surgem
para obstaculizar nossas conquistas. Incorporar virtudes nas nossas conquistas espirituais não é tarefa simples, pois exigem determinação, perseverança, e, sobretudo, muito trabalho. A evolução espiritual é uma conquista do espírito, ninguém evolui espiritualmente, sem esforço. Alcançar a Sabedoria exige muito empenho do espírito em esclarecer-se; o
"instruí-vos" que o Espírito de Verdade nos revela,
no Capítulo VI de O Evangelho Segundo o Espiritismo, não é mera recomendação, mas um mandamento que nos impõe adotá-lo e segui-lo com firmeza.
A recompensa deste empenho e determinação
Jesus, nosso Mestre Supremo já assinalou, "conhecei a Verdade e Ela vos libertará", Ora, libertará de
quê? Da ignorância, é óbvio, ou da inconsciência em
que vivem nossos espíritos. A verdade, todavia, é um
profundo enigma para os espíritos encarnados. Em
que consiste a Verdade? Num mundo como o nosso, ela por certo, é multifacetada. Não poderá ser
vista por um só ângulo, mesmo porque, na Terra,
existem espíritos nos mais diversos estágios de evolução. Nem todos estão nos mesmos patamares
evolutivos. Assim como há os nativos da Nova Guiné, dentre cujas maiores conquistas é o fogo, há os
astrofísicos da Nasa, por exemplo, que perscrutam
os segredos mais íntimos do Universo. Há em nosso Mundo, encarnadas, mentes poderosas que arrastam multidões atrás de suas ideias, muitas vezes equivocadas. Assim, a verdade, às vezes, mais
se aproxima de uns, mas também distancia-se de
outros. Quem está mais próximo da Verdade? Naturalmente, aqueles que vivem uma vida despojada de
ambição material, uma vida abnegada, destituída de
cobiça, ambição, malquerença. Quem se compraz
no Bem, que busca a felicidade servindo, ou aquele,
enfim, que cumpre as Leis Divinas e naturais, que a
Doutrina Espírita nos apresenta como sendo um Ser
do Bem. Assim, buscar a verdade é devotar-se à
causa do Bem, sempre do Bem, pois não pode haver verdade no mal. A verdade no mal é o sofrimento, pois levará os seres que nele militam, mais cedo
ou mais tarde, ao arrependimento, e pelo arrependimento, à necessidade de regeneração em busca da
Luz que emana do Bem.
Paz e Bem a todos.
Rubens Corrêa
Presidente da SEMP
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Palestras, passes,
atendimento fraterno e
irradiação: recesso apenas em
25 de dezembro e 1º de janeiro

EDITORIAL
uma análise retrospectiva do ano que se finda, percebemos que houve, em
nossa Casa Espírita, um importante avanço no quesito "instruí-vos" preconizado
pelo Espírito Verdade.
Dois novos grupos de estudo formaram-se, com boa procura e grande empenho
dos participantes: o Estudo do Livro dos Médiuns - em homenagem ao
sesquicentenário desta obra kardequiana - e o Estudo das Obras de André Luiz. O
primeiro será reeditado em 2012 e o segundo terá continuidade inclusive no período
das férias letivas. A importância destes grupos de estudo, além da troca de ideias e
experiências, é o fortalecimento da base doutrinária, tendo como fonte dos
conhecimentos a própria essência original, possibilitando assimilar e interpretar os
ensinamentos de forma mais pura, racional e participativa.
Os Cursos COEM (Centro de Orientação e Educação Mediúnica), tradicionalmente
oferecidos pela SEMP, concluem, neste ano, duas turmas - uma diurna e outra noturna
- com um índice mínimo de desistências - o que representa uma vitória sobre o
materialismo e a falta de persistência - ofertando, ao quadro de voluntários, mais
trabalhadores capacitados aos serviços espirituais como a fluidoterapia, a irradiação
e o grupo mediúnico, além de alguns colaboradores para outros setores como
palestras, recepção, etc..
As duas turmas de PBDE (Programa Básico da Doutrina Espírita), uma diurna e
outra noturna, tiveram um índice de participação bastante acima do apresentado nos
anos anteriores. Isto significa um maior número de interessados em cursarem o
COEM ou o ESDE (Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita) no próximo ano,
numa bem-vinda progressão geométrica de adeptos e divulgadores da Doutrina e de
voluntários da seara do Mestre Jesus e trabalhadores do Bem.
Apenas estes fatos já justificariam o bom ânimo e a esperança que nos envolvem
neste final de ano, com a expectativa de aceleração rumo aos melhores dias, após
estas lutas acerbas, especialmente morais e espirituais, com que o período de
transição planetária obriga toda a humanidade a conviver. "Aquele que persistir até o
fim será salvo", disse-nos Jesus, referindo-se à oportunidade que todos têm de
permanecerem reencarnando neste que passará a ser um Mundo de Regeneração.
Portanto, coragem, força, perseverança e muita confiança nas palavras do Mestre; e
um pouco mais de atenção ao "amai-vos", para que, através da tolerância, da
benevolência e do perdão, possamos contribuir para a nossa própria redenção e
para o mais rápido cumprimento desse desígnio do nosso Pai!
Um Natal de muito Amor e um Novo Ano de muita Paz e Luz!
Grupo de Estudos Aprendizes da Verdade
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ESPAÇO da INFÂNCIA e JUVENTUDE
Nos dias 01 e 02 de outubro, aconteceu o V Encontro Espírita de
Primavera, reunindo jovens de 13 a 21 anos, no Centro Espírita
“Caminho do Evangelho”. Os participantes estudaram o tema “Ser
Jovem, Ser Espírita”, baseado no capítulo XVII de O Evangelho
Segundo o Espiritismo - “Sede Perfeitos”. Além das atividades
intelectuais, houve uma gincana baseada no mesmo tema, em que
os jovens puderam se divertir e testar seus conhecimentos sobre
a Doutrina. Num momento de descontração, o Grupo de Teatro do
Centro Espírita “Fé, Esperança e Caridade”, de Piraquara,
apresentou uma peça baseada no livro infantil “A Rainha Cruel”,
de Roque Jacinto, uma adaptação espírita de “Branca de Neve e
os Sete Anões”, que narra a desencarnação da rainha má.

SEMINÁRIO na SEMP
Na tarde do domingo, 23 de outubro, reuniram-se na SEMP,
integrantes de diversas Casas Espíritas para o Seminário
“Dimensões da Mediunidade”, ministrado por José Maria de
Medeiros Souza.

O público presente teve oportunidade de relembrar vários
conceitos de forma prazerosa e descontraída, pela explanação
agradável e acessível.

Os Encontros Espíritas de Primavera têm como principal objetivo
a Vivência Evangélica, mostrando ao jovem que ele não está
sozinho em sua caminhada, pois muitos outros da mesma idade
também pensam como ele e compartilham a sua fé, demonstrando
que é possível sim, nos dias de hoje, “Ser Jovem, Ser Espírita”.
Fabiana Ferreira da Silva
Coordenadora da Juventude II
A Vivência de Pais do mês de novembro, última deste ano, terá como
tema “Castigo e Recompensa” e será apresentada no dia 27 de
novembro pela coordenadora da Juventude II, Fabiana Ferreira da Silva.
ATENÇÃO! Uma festa marcará o encerramento anual das aulas
de Evangelização no dia 11 de dezembro, às 10h. NÃO FALTE!

O Seminário durou a tarde toda, mas os participantes nem
sentiram o tempo passar. No intervalo, houve delicioso lanche, com
doces e salgados confeccionados por abnegadas voluntárias.

Marita Pianaro
Diretora do Departamento da Infância e Juventude

DEPARTAMENTO do
do BEM
BEM ESTAR
ESTAR SOCIAL
SOCIAL
DEPARTAMENTO
Neste ano, houve tanta procura que rapidamente se esgotaram os
cartões da Campanha “FAÇA UMA CRIANÇA FELIZ NESTE NATAL”.
Contudo, você ainda poderá participar, doando brinquedos e roupas novas
para crianças de 2 a 12 anos de idade, pois sempre surgem famílias
excedentes, não cadastradas, necessitadas de amparo e auxílio.
Também aceitamos alimentos não perecíveis para reforçar o suprimento
nutricional destes irmãos durante o período de recesso das atividades
assistenciais do Departamento, no final deste ano e início de 2012.
“FORA DA CARIDADE NÃO HÁ SALVAÇÃO!”
Eny Silveira
Diretora do Departamento do Bem Estar Social

Parabeniza-se em especial a confreira Sueli Guerra, pela
iniciativa e coordenação do evento.
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VULTOS da SEMP
Honório Melo
(1905 – 1989)

Nascido no dia 24 de abril de 1905, em Florianópolis, Honório Melo
veio estudar em Curitiba, onde se formou Engenheiro Agrônomo e foi
Capitão da Infantaria do Exército. Casou-se com Elza Maria Zanon em
22 de novembro de 1930 e tiveram três filhos: Ely Mary, Eliete e Emanoel
Cezar.

Para solucionar suas dúvidas filosóficas, buscou o Espiritismo e
começou a frequentar a Sociedade Espírita Os Mensageiros da Paz, onde,
apesar de sua modéstia, logo se salientou, sendo escolhido para
representar a Casa junto à Federação Espírita do Paraná, como membro
do Conselho Federativo Estadual, a partir de julho de 1937. Em janeiro de
1938, com menos de 28 anos, foi designado para o importante cargo de
Secretário Geral da FEP pelo então Presidente João Ghignone. Um ano
após, deixou este cargo para compor a Comissão de Direção e
Fiscalização de Entidades Filiadas. Em 1942, foi Diretor do Departamento
de Divulgação da FEP, tendo iniciado a publicação de jornal noticioso e
doutrinário: “Boletim Espírita” e, dez anos depois, foi Secretário do Jornal
“Mundo Espírita”. Mais tarde, foi diretor deste jornal, de novembro de 1977
a janeiro de 1979.
Por sua versatilidade, em 1948 aceitou ser Diretor do Departamento
de Mocidades da FEP; de 1949 a 1952, foi 3° Vice-Presidente da FEP e
em 1950, Secretário da Comissão de Assistência e Difusão Doutrinária.
Em 1965, teve atuação preponderante na criação das Uniões Regionais
Espíritas.

Além de tantas tarefas, assumiu ser Diretor do Colégio Lins de
Vasconcellos.
Na SEMP, foi Presidente nos anos 1972 e 1973, juntamente com a
função de 2° Vice-Presidente da FEP, que exerceu de 1972 a 1978.
Em 1979, ano do cinquentenário do Pacto Áureo, que selou a paz e a
união entre as lideranças espíritas de todo o país, Honório Melo, seu defensor,
assumia a 1ª Vice-Presidência da FEP e em 1981, a Presidência, na qual
permaneceu até 1983. Foi Presidente também do Centro Espírita Leocádio
José Correia, bem como palestrante em outras casas Espíritas do Estado.

Durante a sua gestão como Presidente da SEMP, em 1972 e 1973,
integravam a Diretoria: Nilson Nazareno (Vice-Presidente), Olenir Teixeira
( 1° Secretário), Manoel Cavalcanti Vida (2° Secretário), Laertes Garret
(1° Tesoureiro), Alcides Ribeiro (2° Tesoureiro), Antonio Brenneisen (Diretor
de Patrimônio), Tamires B. Teixeira (Diretora da Escola “Elmira Lima”,
Olga F. Martins (Presidente da Associação de Abrigo ao Berço) e Sônia de
Almeida (Vice-Presidente da Associação de Abrigo ao Berço). O Presidente
do Conselho Deliberativo era Lúcio Kafka. Nesse biênio, foi decidido o
fechamento da Associação de Abrigo ao Berço, unindo-se sua função à
da Casa Espírita, com criação de cinco Departamentos: Doutrinário, do
Bem Estar Social, de Difusão Doutrinária, de Evangelização e de Mocidade,
o que foi realizado na gestão seguinte, de Nilson Nazareno.

Honório Melo e Divaldo P. Franco

Issam Farhat, Neuton Albach e Honório
Melo, representando o Paraná no CFN, no
Rio de Janeiro, em abril de 1977

Ao longo de mais de meio século de dedicação ao movimento espírita,
esteve sempre ao lado de outros grandes trabalhadores, tais como Lins de
Vasconcellos, Francisco Raitani, João Ghignone, Lauro Schleder e Abibe Isfer.
Foi delegado do Paraná em vários congressos espíritas e, inúmeras
vezes, representante da FEP no Conselho Federativo Nacional, onde sua
opinião sempre era ouvida e respeitada. Era amigo benquisto dos
presidentes das Federações e Uniões Espíritas de todos os Estados. Melo,
como era mais conhecido, era austero na defesa dos aspectos doutrinários
e ao mesmo tempo pessoa alegre e expansiva, contagiante pela sua
conversa franca.
Voz das mais ouvidas no Conselho Federativo Estadual, permaneceu
firme nas lides diárias, mesmo após os oitenta anos de idade, guardando
uma capacidade mnemônica prodigiosa, ao ponto de ser cognominado entre os mais íntimos - de “arquivo ambulante”, oferecendo detalhes,
minudências das ocorrências que os registros oficiais não dispunham.
Também aqui, nas comemorações de aniversário da Sociedade Espírita
Os Mensageiros da Paz, historiava verbalmente todos os fatos
interessantes das décadas anteriores.
Deixou de sua lavra, a publicação de dois opúsculos versando sobre a
Federação: Federação Espírita do Paraná, 77 anos - seus Presidentes”;
“Ensaio Histórico da Federação Espírita do Paraná, em seus oitenta anos”.
Desencarnou
em 08 de setembro
de
1989 e, em 23
de novembro
do
mesmo
ano, já transmitia
uma
mensagem de
conforto, psicografada durante a palestra de Jerônimo
Mendonça, na
SEMP.
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Programação de palestras na SEMP –
Domingo
10h

Tema de
O Livro dos Espíritos

Palestrante

Terçasfeiras

Palestrante
13h45

Novembro e Dezembro/2011

Palestrante
20h

Tema de O Evangelho Segundo O Espiritismo
Vida e obra de Eurípedes Barsanulfo

06/11

Da Lei do Progresso

Gastão

01/11

Sueli Guerra

Sueli Guerra

13/11

Da Lei da Igualdade

Cláudio

08/11

Anízia

Reginaldo Araújo

20/11

Da Lei da Liberdade

Edvaldo

15/11

Katia

Greca

Os trabalhadores da última hora

22/11

Jociely

Márcia Abreu

Falsos Cristos e falsos Profetas

27/11

Tema Especial

José Grava Neto
29/11

Zuly

Jaime

Não separeis o que Deus juntou

06/12

Jaime

Cláudio

13/12

Pascoal

Robson

20/12

Valter

Jean Emmanuel

27/12

Renaud

Mozart

04/12

Tema Livre

Tarde: Tema livre
Noite: Tema URE-Leste

Rubens

11/12

Da Lei de Justiça,
Amor e Caridade

Nilson

18/12

Da Perfeição Moral

Sérgio Hilmar

25/12

RECESSO de NATAL

PROMOÇÕES da LIVRARIA
de 15 de novembro até o Natal
Livros são sempre um presente útil e agradável.
Na compra de um livro, ganhe 10% de desconto.
Na compra de 2 livros, ganhe 15% de desconto.
Na compra de 3 ou mais livros, 20% de desconto.
As Obras Básicas de Kardec, pela Editora IDE, custam APENAS
R$ 5,00 cada.
O Evangelho Segundo o Espiritismo pela Editora Boa Nova,
por apenas R$ 4,00.
O Livro dos Espíritos e O Evangelho Segundo o Espiritismo
pela Editora EME, com espiral, por apenas R$ 10,00.
Uma réstia de luz psicografado por Esther Pinheiro Wollmann
por 15,00
Reencarnação-investigação científica João Alberto Fiorini de
Oliveira por 10,00
Magnetismo e ectoplasma João Alberto Fiorini de Oliveira por
12,00
A Livraria, a Videoteca e a Biblioteca da SEMP terão recesso
apenas em 25 de dezembro e 1º de janeiro.
Eros Kossatz
Diretor do Departamento de Difusão Doutrinária

Estranha moral
Não coloqueis a candeia debaixo...

Buscai e achareis
Dai gratuitamente o que ...

Outras atividades abertas ao público
* PASSE E ÁGUA FLUIDIFICADA: ministrados durante as palestras, nos
horários acima referidos.
* IRRADIAÇÃO PARA DOENTES: às terças-feiras à tarde e à noite, 20
minutos antes das palestras são anotados os nomes de pessoas doentes
que estejam impossibilitadas de vir à Casa.
* ATENDIMENTO FRATERNO: a partir de 20 minutos antes das palestras
aos domingos e às terças-feiras à tarde e à noite, os trabalhadores da
recepção da Casa estarão aptos a encaminhar para este setor as pessoas
que desejem amparo ou esclarecimento espirituais.
* ATENDIMENTO DO DR. LEOCÁDIO: às terças-feiras, a partir das 19h,
são entregues as senhas para as pessoas que desejem consultar o médico
espiritual, cujo atendimento se inicia às 20h. RECESSO a partir do Natal.
* CURSOS ÀS TERÇAS-FEIRAS, 15h:
1) PBDE, com duração de um ano e ingresso após o Carnaval.
2) COEM, com duração de dois anos. Novas inscrições apenas em 2012.
3) ESDE, com duração de três anos. Novas inscrições mediante entrevista.
4) Estudo das Obras de André Luiz, com ingresso a qualquer tempo.
* QUARTAS-FEIRAS, 19h: CURSO de ESPERANTO, durando o ano todo.
* CURSOS ÀS QUINTAS-FEIRAS, 18h30: ESTUDO DO EVANGELHO,
contínuo e com ingresso a qualquer tempo.
* CURSOS ÀS QUINTAS-FEIRAS, 20h:

RECESSOS de VERÃO

1) PBDE, com duração de um ano e ingresso a qualquer tempo.
2) COEM, com duração de dois anos. Novas inscrições apenas em 2012.

BAZAR e BRECHÓ: de 06 de dezembro até o final de janeiro de
2012.
DIJ: de 12 de dezembro a final de janeiro de 2012.
Atendimento do Dr. Leocádio: do Natal até o Carnaval.
Cursos PBDE, COEM, ESDE e LM: de dezembro de 2011 até
a terceira semana de fevereiro de 2012.
Estudo das Obras de André Luiz: de 26 a 30 de dezembro.
AS DEMAIS ATIVIDADES NÃO TERÃO RECESSO, salvo nos
dias 25 de dezembro de 2011 e 1º de janeiro de 2012.

3) ESDE, com duração de três anos. Novas inscrições mediante entrevista.
4) Estudo das Obras de André Luiz, com ingresso a qualquer tempo.
* SEXTAS-FEIRAS, 20h:
1) Nas três primeiras sextas-feiras de cada mês: LEITURA em GRUPO
de O LIVRO DOS MÉDIUNS, com ingresso após o Carnaval.
2) Na última sexta-feira de cada mês, a partir de março: CURSO
MEDIUNIDADE SEM PRECONCEITO, ministrado por Edvaldo Kulcheski.
Ingresso a qualquer tempo.

